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(fotomuntä}o: Gerd Tigges)Monumentoj de Caro Petro la Granda kaj Lenin - en la tempo de sangoj.

Reveno al Peterburgo
Leningrad denove nom§as St. Petersburg. Rusa Caro Petro la Granda, kiu fondis la
74 jarojn post kiam komenclQls la Oktobra urbon en la jaro 1703 kiel fenesfro a/Eüropo.
Revolucio en tiu ci urbo, la nomo nun denove Nun oni decidis uzi la malnovan nomon por
estis SanQita al latradicia. La nomo Peterburgo montri, kelakomunismofiniQis kaj la urbo nun
(tiunformon uzisZamenhof) memorigasprila volas denove IntegriQl al ECiropo.
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Sentenco
Ciuj homoj

estas eksterlandanoj

preskaü cie!

Esperanto-insigno
Antaü kelkaj jaroj, okaze de la 10O-jarFJgo
de la Intemacia Lingvo, aperis la inslg-
no ̂ ^kielnovasimbolode la Esperanto-
movado. Fakte la malnova simbolo ~, ne
estas klare rekonebla. TIa stelo kun ruQa
koloro simbolas komunismon aü allkaze

en alia koloro simbolas diversajn statojn,
ekzemple Ql aperas en laflagoj de Ganao,
Jemeno, Liberio, Maroko, Turkio, Usono

kaj Sirio. Inter 1984 kaj 1988 nia informllo
portls kombina]on el stelo kaj simbollglta
Hamburga blazono en tlu 61 forme: ü, kiu
en 1967 okaze de Germana Esperanto-

Kongreso jam aperis en alla forme:
Spite al latradicio ka] kvankam la malnova
Insigno ̂  aspektis pll dinamika, ml elektis
per la Informllo la novan Insignon per
eviti miskomprenojn, earniaj presa]oj estas
nigraj kaj ruQaj. La insigno ne havas kvin
pintojn porsimboli kvin kontinentojn, sed §1
similas al terglobo, kaj la koloro tute ne
gravas. Do malgraü la estiminda tradicio
de la verda stelo ml preferas la novan
insignon pro ties sendube pll facila uzeblo.

Benno Klehr

Ni dankas...
...al eiuj, kiuj gratulis al ni pro la nova,
kolora aspekto de Esperanto Hamburg.
Nia vicprezidantino Etsbeth Wielgus \am
dum la Universala Kongreso en Bergen
povis doni ekzemplerojn al Interesitoj.
Pro tio nl ricevis muttajn gratulojn el dlver-
saj landoj.

Tamen: Ni ne ripozos sur la laürol

NI daüre klopodos plibonigi la bultenon.



Hamburga Esperanto-Societo r. a.

El nia klubo

Gastoj el Peterburgo
La 29an de Aügusto 1991 ne atendite okazis
Flora prezentado en nla klubejo. Grupo el la
Leningrada (nun Peterburga) Ensemblo de
Antikva Muziko estls pkaze de loka feste en
Hamburg-Klrchsteinioek. (Peterburgo estas
Qemela urbo de Hamburg. Ankaü la Esperan-
tistoj el ambaü urboj ek de kelkaj jaroj havas
kontaktojn.) Dum la laüda vespere III estls
gastejSe ni kaj prezentis kantojn en Esperanto
kaj en la Rusa lingvo. La klubejo estls tlom
plena kiel kutime nur dum Zamentiof-festoj.
"Kulpls" pri tio Friede! Kogel, kiu multe telefo-
nis per informi la membrojn pri la eksterordl-

nara evento. La ga
stoj el Peterburgo
ankaü rakontis al ni

pri la Esperanto-
Movadoensiaurbo;

Dum multaj jaroj
Esperantistoj ne havis
eblecon aktive agi. La
gazetaro ne publikigis artikolojn, oni ne per-
mesis eldoni sufiSan kvanton da lerniloj, man-
kis instmantoj. Nun la situacio San§i§is. Öle
estas permesata, sed mankas monrimedoj
porefektivigi iajn projektojn.

Sukcesaj ekzamenoj
Dum kelkaj semajnoj la gekandidatoj ekzercis
kun Hella Lanka per la ekzameno pri lingva
kapableco, §is iii rekoltis Sabaton, la 31 an de
Aügusto la bonajn atestojn:
Ds/üaP/cArsukcesisperlanoto 1 -trebone,
Gerda Koch per noto 2 - bone,
Wolfgang Löbel per noto 2,
Hannelore Brunow per noto 2,
D-rlno Margaretha RItchle-Busse per
noto 3 - kontentige.
Krome partoprenls la saman tagon du
gekandidatoj la kursflnan ekzamenon,
nome Silke Bartsch kaj Stephan Müller,
kluj lernls &e s-Ino Blasius.
La ekzamenoj daüris dela14ahoro9isla20a
horo.

AI la ekzamena komisiono apartenis:
D-ro Werner Bormann.

D-ino Vesna Staniöiä-Burchards kaj
Hella Lanka, kiuj kalkulls §ls la 22a Fioro la
necesajn notojn je centonoj.
Intertempe ankaü venis gratuloj de la fakestro
de la Germana Esperanto-Institute, s-ro Tuk-
kere\ Augsburg, rilate al la "Sukcese ellabo-
ritaj kaj okazigrtaj ekzamenoj".

La sukcesaj partoprenintoj de la kursfina ek
zameno ricevos premion kiel honorigon kaj
instigon per daürigi slan lernadon:
Hamburga Esperanto Societo subvencios
al III vojagon al Internacia Seminarlo de
GEJ aü kongreso lau lila elekto.

Korajn gratulojn
al la sukcesplenaj ekzamen-gekandidatoj!

Heila Lanka
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Hamburga Esperanto-Societo r. a.

El nia klubo

Po(po)la Muziko

Nova Kurse
La 16an de Novembro (Sabato) komencigos nova kurso per komencantoj je la 14a horo en
la dorne de HES. Dum tri sinsekvaj semajnfinoj Qi okazos Sabate 14:00 -17:00 h, DimanCe
10:00-16:00 h.DimaneetagmezeniofertaskomunantagmanQon.PrezodelakursoDM 180,-
(Junuloj DM ISO,-).

Gretel Zerbe

05.01.01 -29.08.91
La29andeAügusto1991 mor- Am 29. August 1991 verstarb
tis nia ple] aga membro s-ino unser ältestes Mitglied Frau
Gretel Zerbe 90jara. Gretel Zerbe im Alter von
Dum multaj jaroj si estis tre 90 Jahren. Sie war viele Jahre
aktiva en la klubo. La enterigo lang aktives Mitglied in unse-
de la umo okazis la 16an de rem Klub. Die Urne wurde am
Septembro. 16. September beigesetzt.



Vojago al Silezio
Familia historio - Europa historio

La 8an de Aügusto 1991 la unuan fojon ni
pasis la landlimon al Pollando. Estis Se la
rivero Odro, inter la urboj Ostrava (Mährisch
Ostrau) kaj Raclbörz (Ratibor). MIa 82-jara
onklino Inge post 46 jaroj denove volls viziti la
lokon de sia junago. Ni pasis la landlimon sen
troaj formaialoj - kiel en okcidenta Eüropo. MI
eltrovis.'ke en Öenoslovakio kaj Pollando onl
rekonls la uzon de la verda Ede Eüropo (por
Indikl, ke onl nur havas permesitajn varojn).
Estas vere Qojige, pasi landlimon en Oriente
Eüropo kaj travivi, ke post la unua pasporta
kontrolo la dua kontrollsto diras: "Estas en

ordo, la kolego jam kontrolis'.Tion oni ne
estus imagintaj nur antaü kelkaj monatoj.
Sen laj problemoj nl atingis la vila§on, kie
naskigis mia patro kaj mia onklino. La Polen
nomon de la vilaQo Krowiarkl mia onklino ne

§atas. Gar krowa signifas bovino. Tamen ml
devas konfesl, ke estas guste. AI mia fratino
kaj mi, kiuj lo§asen Berlin kaj Hamburg latuta
vilago estas bovinejo. Maigrandaj domoj de
farmistoj staras apud la kästele kaj la grand-
bieno de lagrafoj Henckelvon Donnersmark.
La bieno farigis koihozo kaj la kastelo ne uzata
atendas lä princon, kiu veke kisos gin. Fakte
la vilago unuavide aspektas kiel la hejmo de
Domrozeto. Sed onl ne rapide pasu! En la
korto de iu dorne (se onl vidas la malgrandan
§ildon) onl trovas novan privaten vendejon
por manga]oj, trinka]oj aü veslaloj, en alle
aütoriparejon aü teknikan servon. La Pole
ekonomio nun povas evoluigi, Gar la Zloto
havas konverteblan Valoren. Tamen estas

malfacile vivi permonatagajnode DM 200,00.
Benno Klehr

Opinio

Silezio - kies iando?
Antaü nelonge mi vojagis al la vllago, kle
naskigis mia patro en 1913. Estas strenge:
tiam la vilago nomigis Polnisch Krawam (pol
nisch = Pole), kvankam gi trovigis en Germa-
nujo. Alle vilago, Deutsch Krawarn, nomigis
Germana, kvankam gi neniam estis en Ger-
manujo. Ambaü viiagoj trovigas en Silezio.
Dum la pasintaj jarcentoj la lande - parte aü
tute - apartenls foje al Pollando, Bohemio,
Aüstrujo, Germanujo kaj eG iam al Luksem-
burgol
En Germanujo ekzistas organizaloj de forpe-
litoj, kiuj gis hodiaü malakceptas la postmilita-

jn politikajn Sangojn. Iii postulas la rajton de
Germanujo je Silezio; ankaü Poloj kaj 5ehoj
postulas historian rajton.

Laü mi, ja plej bona solvo por la dumjarcenta
disputo estus "repatriigo" al Luksemburgo; al
la Eüropa centro Luksemburgo, al la Komuna
Eüropo. Kiam Pollando kaj Öehoslovakioestos
parto de la Eüropa Komunumo, ne plu ekzl-
stos la malnovaj problemoj.Silezio same estos
regiono de Eüropo kiel Alzaco kaj Lotaringio,
pri kiuj ankaü iam ekzistis disputo

Benno Klehr



Nia terura enigmo
Tiu Sienigmo estigis iamdum
iu nokto, kiam mi ne povis
dormi posttuttaga redaktado
de la Informilo. La plej bonajn
ideojn mi Slam havas inter la
3a kaj la 6a horo matene.

BK

Horizontale:

1 Dolöa aü §atata fosulo.

9 Simple traduku el la Ger
mana: Dost. 10 En televido

angule kiam denove videblas
golo.11 Tiaestubonavarba-
do. 12 Rezutto de 24 horizon

tale. 13 Haöl-Halef aü Kajam.
14119 per17.15Kiakoinci-
do en Bergenl 16 Ne 6iam
sed tiam. 17 Inter ebl' kaj
end*. 19 Etos' laü la tria strofo

de la Hamburga himno.
21 Tia osto ße kotleto. 23 Tiel

aero kondutas. 24 En tiu

Müller kontraü Meier. 25 Eks'

kajforen unu vort*. 26 Tiu de
Hermano ̂ oethel - ne De-
gojtol) 28 Cu vi vere atendas ion ßi-tie?
Vertikale:

1  lam (ßu ne plu?) ekspluatita land'. 2 Ne
parfumo sed odoro. 3 En proksimec' de Me-
duzo §in evitü. 4 Duobia liga^o pli bone ßinas.
5 Tempo de la violoj (Mozart).
6 Senf post daüra ripetado. 7 Multekosta

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18 19 20

21 22 23

24 25

26 27 28

raraf por vi kaj via pakaj. 8 Laü Hanneiore B.
= karulo. 14 Objekt' kiel toüfuo estas §1.
16 Pensu pii arbo kaj muzik'. 18 Mallonga
nomo por nekonata telero. 20 En lemejo §1
nomigas stil-ekzerco. 21 Sen §i ne estas
veturir, aü eble tamen. 22 öl trovigas precize
meze en opero kaj 27 Eß pli precize I

Neniu konstatis
El la multaj legantoj de nia butteno, kiuj
§atas soivi enigmojn, neniu atente rigar-
dis la titoian toten de la pasinta numero.
La foto nrontris la Germanan Parlamen
tejon en Berlin kiel retu§o de foto el la
jaro 1912, kie estis forigita la kupolo, kiu
ne plu ekzistas de post 19331

Solvo de la pasinta enigmo
(3) Cro, tia, ilo, oni, kun, odo, tre;
(4) rifo, apio, runo, arta, loko, kubo, tipa,
tion, kaQo, robo; (5) nordo, aniQi, kamo,
buroo, vodko, Vieno, katoj, leono, fomo,
krono; (6) ironio, Oomoto, Libano;
(7) tragika, etaQero, lekanto, kolonio;
(8) fontanoj: (9) ortangulo.



Klubejo matfermita laüde ek de 19:00 h.
Programo ek de 20:00 h.
La Studrondo renkontigas sabate en semaj-
noj kun para numero je 14:00 h.

Keglado
La venonta] datoj:
25.10.91 *22.11.91

Informoj 6e Elsbeth Wielgus.

Klubhaus donnerstags ab 19:00 h geöffnet.
Programm ab 20:00 h.
Die Studrondo trifft sich sonnabends in jeder
geraden Kalenderwoche um 14:00 h.

3 Festvespero
Tago de Unuigo

5 Studrondo

10 Walter Kahlert:

Diapozitivoj pri Ia
Universala Kongreso

17 Irmgard Karst:
Esperanto-Radio en
Du und Deine Welt

19 Studrondo

24 Kanto-vespero
Komuna kantado porciuj

31 El ia kofro de Ellen

(Retrospektive en bildoj
pri Esperantokunvenoj)

2 Ekspozicio
en Sachsenwald-Forum

en Reinbek

2 Studrondo

7 Elsbeth Wielgus:
Llteratura vespero

14 Bodo Schneider:

Diapozitivoj pri
Oslo kaj Bergen

16 Studrondo

21 Rüdiger Sachs:
La unua sesio de AIS

en Rumanuj'o

28 Bruno Lehmann:

Lingvaj Ludoj'

30 Studrondo

Nicht Jeder, der aus dem Rahmen föllt,
war vorher Im Bilde!

Histoiiaj datoj
1881: En Berlin estis instalitaj ia unuaj

8telefonoj-2 monatojnposteen
Hamburg jam ekzistas 206.

1891: Hamburg havas modeman akvo-
filtrejon por eviti malsanojn.

1911: Tunelo sub rh/ero Elbe malfermita

1931: Trajnoveturasen1:38 h de Ham
burg al Berlin (230 km/h).



Anoncetoj

»Espero«
La Peterburga (Leningrada) Esperanto-
Kooperativo Esperoplivastigassian aga-
don kaj proponas servojn al eksterlanda-
noj; Instruado de la rusa lingvo kaj Espe
ranto koresponde, rapide] kursoj en Pe-
terburgo, traduko de tekstoj en la Rusan
kaj en Esperanton kaj eltluj lingvoj, servo
de gastigado kaj alle perado.
Adreso:

"Espero" SU-191011 Peterburgo 11.

HEROLDO

DE ESPERANTO
VI povas ricevl senpagan numeron de
Heroldo de Esperanto: Sufi&as send!
po§tkarton al la redakcio.
Adreso: Heroldo de Esperanto,
Ada Rghiera-Slkorska, Via Sandra 15,
1-10078 Venarla Reale (To), Itallo.
Vi ricevos la duoblan numeron de la

gazeto kun ilustrita raporto pri la U.K. en
Bergen.
La grand-formata Heroldo de Esperan
to, fondita en 1920, de pli ol 70 jaroj estas
la plej ofte aperanta el la plej populara
Intemacia perioda7o en la lingvo de Za-
mentiof.

Muzikkasedo
Hamburga Esperartto-Sobfeto ofertäs

45-minutan muzikkasedon en Stereo

de Eterna Muziko,

Lasurtjerfdi^oira^s fai^'S8e Aügusto
1991 en la klubejo de HES:
Enkondüke parolas s-ro Vladimir
Vaientinovid Kosarev. La prezo de
DM 12,00 inklusivas DM ̂OOporJaRoro.
La bonkvalitan surtiendigon faris'Martln
Bähr. La kasedo estas havebia en la

klubejo aü mendebia (plus sendokostoj)
6e la kluba adreso.

Bedaurinde ni devas konstati, ke
la kunlaboro ankoiau estas tro

magra. Kie estas kontribuoj?

intemacia

Seminario
de Germana Esperanto-
Junularo en Cuxhaven
De 27.12.91 Qis 03.01.92 okazoslakuti-
ma Intemacia Seminario deGEJtreprok-
sime al Hamburgl Hamburganoj, kiuj ne
povis beesti la ÜK en Bergen, havos la
eblecon spekti la teatra]on Pupohejmo
(Nora) de Ibsen, prezentota de lateatra
grupo de GEJ Kla Koincido.
Ankaü por plenkreskuloj indas viziti la
tradician sih/estran balon.



El ia gazeto Hamburger Abendblatt

Professor Grips
|| A Sprach-Chaos in Brüssel! Das hatten
/ / wirdoch schon beim Turmbau zu Bat»!

- also immer noch nicht dazugelemt. Und wo
bleiben die Esperanto-Experten? Das ist doch
dfeChance. Warum iiefem sie keine glanzvol
len Beweise der EG-Fähigkeit ihrer Sprache?
Oder haben sie keine? Wenn sie jetit ✓ ✓
nicht aufwachen, ist der Zug abgefahren! • •

(19. Juli 1991)

LeteroJ de legantoj kiuj ne estis publikigitaj
Beweise für die EG-Fähigkeit von Esperanto
erbringen zu müssen, hieße, Eulen nach Athen
tragen. Es gibt sie wirklich mehr als genug.
Den Kern derSache hat ProfessorGrips atwr
erkannt: Die Verbesserung der Verständi
gungsinfrastruktur in Europa ist überfällig! Als
Europäer fordere ich diese Vertjesserung
unter Elnlaeziehung von Esperanto, denn sie
bietet neue Möglichkeiten und Chancen für
uns alle. Ein gewaltiges Innovatlons-Potentiai
liegt heute noch europaweit brach und wartet
auf seine Nutzung, z. B. in den Hochschulen,
in der Wirtschaft und auf dem Artreitsmarkt.
Vorrangig ist nach meiner Meinung die Ein
richtung eines Lehrstuhles für Interlinguistik
an der Universität Hamburg. Die Menschen in
Europa brauchenZukunftsperspektIven. Bes
sere Verstädigungsmögilcfikeiten von Mensch
zu Mensch -ohne Umweg überden Computer
-sinddazu unerläßlich. Hiermüssendringend
Fortschritte erzielt werden. Konkret: Auch mit
Hilfe von Esperanto. Den neuen Chancen, die
sich der europäischen Allgemeinheit damit

bieten, weiterhin durch Ignoranz und Vorur
teile den Weg zu verbauen, fände ich schlicht
unverantwortlich und gegen vitale Interessen
der europäischen Bürger gerichtet.

Gerhard Hein

Mein Rat für Europas Sprach-Chaos lautet:
Esperanto. Quantität und Qualität der Argu
mente sind t»! den Esperanto-Experten vor
handen. Bloß: die Europa-Instanzen hören
uns nicht zu! Die 'glanzvollen Beweisefürdie
EG-Fähigkeit" der Intematlonalen Sprache
stoßen auf eine Mauer aus Angst: daß es an
dem bequemen Rang der eigenen National
sprache rüttelt, daß es vielleicht doch nicht
alles kann, was man braucht. Mein zweiter
Rat: ansehen und anhören! Zum Beispiel
meinen Kursus: "Unternehmerstrategien".
Und immer wieder zur Vernunft mahnen. So

wie Prof. Grips das getan hat. Das war ein
gutes Wort.

Dr. Werner Bormann, HH-Bergedorf



Du, Esperanto und deine Welt -
Büger fragen, Experten antworten

Nach dem Verschwinden der Schlagbäume
bleiben noch Immer die Sprachbarrleren In
unserer Welt. Ist Esperanto eine Lösung für
dieses Problem?

Um dieses Thema und einige andere zu
diskutieren, trafen wir uns am Montag, dem
02.09.91, mit zwei Experten und vier Gästen
in den Messehallen zu unserer ersten Live

sendung im Offenen Kanal.
Ab 17:00 Uhr standen Karin Lencki und Dr.

Werner Bormann eine knappe Stunde Rede
und Antwort. Es lief so gut, daß wir bei der
nächsten Messe "Du und Deine Welt" Femse

hen machen wollen I

Alle, die die Sendung nicht gerhört haben,
können dies am Donnerstag, dem 17.10.91,
im Klub nachholen. Um 20:00 Uhr werde ich

über unsere Rundfunk-Aiheit berichten und

anschließend den Mitschnitt präsentieren.

Post la malapero de la landlimaj bariloj anko-
raü restas iingvaj-bariloj en nia mondo. 5u
Esperanto estas solvo portlu problemo?
Pordiskuti pri tiu temo kaj aliaj ni renkontigis
Lundon, ia 2an de Sept. 1991, kun du eksper-
toj kaj kvargaste] en ia ekspoziciaj haio] dum
nia unua samtempa eisende en OffenerKanal
(Radiostado maiferma ai öiuj).
Je ia 17a horo Karin Lencki ka] D-ro Wemer
Bormann respondis preskaü unu horon diver-
sajn demandojn. Öio funkciistiom bone, ke ni
voias venontfoje je "Du und Deine Welt" fari
teievidan eisenden I

Öiuj, kiuj ne aüdis ia eisenden, havas ia eble-
con, aüskutti gin Jaüdon, ia 17.10.91, en la
klutrejo de HES. Je la 20a horo mi raportos pri
nia radio-iaboro kaj poste prezentos ia sur-
bendigon.

Irmgard Karst

Esperanto in Reinbek
Informado kaj kurs-varbado

Die Gesellschaft für International Sprache
(GIS) wird am 2. und 3. November 1991 mit
einem Infoi'mationsstand auf der Veranstal
tung "Tag der offenen Tür und Reinbeker
Herbstmesse" im Sactisenwafd-Fonim Rein
bek vertreten sein. Nach unserem Erfolg auf
der Hamburger 2. Info-Börse für Aus- und
Weiterbildung erwarten wir auch in Reinbek
reges Interesse.
Die Messeleitung rechnet mit ca. 5.000 Besu-
chem.

La Societo por intemacia Lingvo (GiS) je la 2a
kaj 3a de Novembro 1991 partoprenos per
informstando en la "Tago de malfermita pordo

kaj Reinbeka Aütuna Foriro" en Sacfisen-
wald-Fonjm Reinbek. Post nia sukceso en ia
dua Informborso porklerigadoen Hamburg ni
ankaü atendas grandan intereson en Rein-
bok

La foira estraro atendas proksimume 5.000
vizitantojn.

uwgard Karst / Bodo Schriekfer



Vi plibeligas
kiam vi ridas!

Multaj homoj fordonas amason da mono por
aspeldi pli belaj. Tian sopiron la komerca
mondo senfine eluzas: ekzistas multaj "beiec-
institutoj", kie oni prilaboras laeksteran aspek-
ton de la homo pere de plej diversa] metodoj:
dika] homoj maidlkigas, nazoj kaj brovoj estas
refaritaj...
Tiu ei artefarita beligo estas tre multekosta.
MsN volas lanöi novan metodon, kiu estas
senkosta kaj tamen tre etika: la rideto! Tiu ßi
metodo komenciQas en la koro. Temas pri la
rideto, kiu kreskas ei la protunda paco kaj
intima Qojo de bona koro. Tiu ci rideto igas
ciun homon ioela. Zorgu do pri "bona koro"!

Kaj... eku per "rideto"!
Komencu ciun tagon per rideto, per gaja
mieno. CioßangiQas, kiamviamienoSangigas.
Vi ne tiel lacas pro laboro, kiam vi ekas per
maistrecita kaj gaja mieno. Vi pli Qojas pri la
bonaj kaj belaj a]oj de la vivo. Per matterma kaj
ridanta mieno vi estas kvazaü la suno por viaj
kunvivantoj. Vi estas pii torta en mizeraj mo-
mentoj. Vi malpezigas suteron. Malsanuloj
pligajigas. Tiom da homoj dankas sian retor-
tigitan animstaton al atabia mieno kaj atabia
vorto.

Tiai MsN diras al ciuj: eku per "rideto"!
(MsN = Movado sen nomo)

Vizitanto ce

la studrondo
Ciuj sidiokoj ßirkaü nia tablaro en nia klubejo
estis okupitaj per studrondanoj, kiuj voiis cee-
sti dum la vizito de s-ano Hermann Behrmann

el Paderbom, Sabaton, la 10an de Aügusto,
en nia studrondo. Sajne iatempotlugis, kiam
s-ano Behrmann pritraktis maltacila]ojn en
nia gramatiko per sia sperto kaj vigieco. An-
kaü ai niaj demandoj Ii havis kontentigajn
respondojn, kvankam keiktoje per Qis nun de
ni ne konataj reguieroj. Komence Ii parolis
malionge pri Rikardo Suico, la Westtaliaj tlug-
tolioj, kaj Analiza Skolo. Entute agrabia, sciiga
posttagmezo.
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Partoprenu en
la studrondo!



SraDROHBO

La granda momento
En sia ka§o sidis malgranda birdo kaj rigar-
dis sopiroplene en la sunbrilon. La birdo
estis kantobirdo, kaj tio okazis en kiltur§tato -
ciukaze en tia, klu sin tiel nomis.
En biuaforotrovigisbluaj montoj. "Malantaü
la montoj kusas la sudo", pensis la birdeto.
"Mi nur unufoje flugis la vojon tien. Poste
neniam plu." La foraj montoj §ajnis al §1 tute
proksimaj. Lasopiro sovis Hin tiel proksimaj
al la krado-stangoj.
"III estas tiom proksimegaj", diris la birdeto.
"Se nur la krado-stangoj ne estusl Se la
pordo nur unufoje sin malfermus - unu solan
fojon! Tiam venus la granda momento, kaj
ml estus pere de kelkaj flugilbatoj malantaü
la bluaj montoj."
Lagruoj migris. Tra la aütuna aerosonis ilia
plenda krio - lamenta kaj loga.
Estis ia voko al la sudo.

III maiaperis malantaü la bluaj montoj. La
birdeto kuradis kontraü la krado-stangoj.
Venis la vintro, kaj ia birdeto farlQis silenta.
NeQadis, kaj la bluaj montoj estis fari§intaj
grizaj. La vojo al la sudo kusis en frosto kaj
nebulo. Venis muite da vintroj kaj mutta da
someroj. Pasis muite da jaroj. La montoj
bluiäis kaj ree grizlQis. La migrobirdoj venis
de la sudo kaj migris al la sudo. La birdeto
malantaü la krado atendis al la granda
momento.

Jen - venis klara suna aütuna tago. Tiam la

pordo de la krado estis malferma. Oni erare
estis iasinta Qin malfermita. Intence la ho-
moj ne faras tion.
La granda momento estis veninta! La birde
to tremis pro Qojo kaj ekscito. Singarde kaj
timeme §1 glitrapidis eksteren kaj flirtflugis
sur ia plej proksiman artxjn. Cio dirkaue
konfuzis Qin. Gi ja ne estis kutiminta al tio.
En blua foro etendiQis la bluaj montoj.
Sed nun Iii sajnis esti tre malproksimaj.
Muite tro malproksimaj por la flugiloj, kiuj
dum jaroj sin ne plu movis malantaü la
krado-stangoj. Sed devis estil La granda
momento estis veninta! La birdeto kolektis
siajn tutajn kuraQon kaj forton kaj etendis
siajn flugilojn larQe, larQe - al la flugo al la
sudo, malantaü la bluajn montojn.
Sed §1 ne sukcesis veni pli vasten ol §is la
plej proksima branöo. Cu la flugiloj atrofüQis
en ia longaj jaroj, aü estis io alia velkinta en
§1? Gi mem ne sciis tion. La bluaj montoj
estis malproksimaj, muite, muite tro mal
proksimaj porQi. Jen §iflirtflugissilentereen
en sian kagon.
La gruoj migris. Tra la aütuna aero sonis ilia
pienda krio - lamenta kaj loga. Estis la voko
al la sudo.
Jen la birdeto mallevis sian kapon kaj kasis
Qin sub iaflugiio.
La granda momento estis pasintal
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